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Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca w Żarach 

proponują harcerzom i młodzieży niezorganizowanej w  dniach  
20.04.-26.04.2009r.

 TYDZIEŃ EKOLOGICZNY  p.t. „Ptaki w  Parkach i Lasach”

I. MÓJ ULUBIONY PTAK  – konkurs plastyczny na plakat na formacie  A-4
II. FOTOKONKURS – PTASIE  OSOBLIWOŚCI NASZEGO MIASTA  i OKOLICY 
-  zdjęcia ciekawych przykładów  ptaków  w naszych parkach i ogrodach czy 
lasach itp.   
III. ZWIAD EKOLOGICZNY  – wykonanie ewidencji ciekawych miejsc skupia-

jących  ptaki, ich  miejsca lęgowe, gniazda, ciekawe obserwacje z ich życia.
IV. MARSZ NA ORIENTACJĘ SZLAKAMI POMNIKÓW PRZYRODY PO ZIELONYM LESIE
w dniu 21 kwietnia. W marszu biorą udział patrole 4 osobowe. Zbiórka uczestników 21.04  (wtorek) o godz. 13.00
w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Witosa. Trasa marszu: SP-2 - ZIELONY LAS - stadion SYRENA. Wpisowe od uczestnika 5zł.

Zgłoszenia do dnia 20 kwietnia do godz. 15.00
w KH ZHP ŻARY– tel. 68 374-32-42 lub 608 716 629

Proszę podać ilość osób i nazwisko opiekuna.

V. RAJD  ROWEROWY I PIESZY  na  trasie Żary - Śwbina – Zielonym Szlakiem,  w dniach - 24.04 (piątek)   
-26.04 (niedziela), START rowerowy –24.04 godz.15.30, a pieszy o godz. 15.00 z parku przy ulicy Czerwonego Krzyża. 
Patrole 4-6 osobowe na rowerach i pieszo. Zadania na trasie z podstawowych przepisów ruchu drogowego oraz ekologii 
i metodyki harcerskiej. W czasie jazdy lub wędrówki obserwacja napotkanych ptaków i ich opis w różnych sytuacjach. W  
Świbnej - gra terenowa, ognisko, wędrówki po lesie, wycieczka rowerowa po okolicy.
Patrole muszą być wyposażone w śpiwory i zmienne obuwie. Wpisowe 35  zł.  od uczestnika
/opłata za noclegi i wyżywienie/. Powrót 26.04.o godz. 11.00 autobusem uczestnicy rajdu pieszego lub rowerami uczest-
nicy rajdu rowerowego.      

Zgłoszenie patroli  do dnia 22.04 (środa)-e-mail zary@zhp.pl

VI.  „SESJA EKOLOGICZNA” 24.04 (piątek) w Harcerskim Ośrodku „Leśny Dwór” w Świbnej  godz. 10.00
Na spotkaniu tym zostaną podsumowane konkursy, rajdy, marsze i wręczone zostaną nagrody.
VII. Termin zdawania prac: /konkurs plastyczny i zwiad ekologiczny/ upływa w dniu 21.04 (wtorek) 

Zgłoszenia, opłaty i sprawy organizacyjne :     
Komenda Hufca ZHP Żary,  Rynek 17 tel. 068- 374-32-42 lub 608 716 629                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                     

Zapraszamy do udziału w Tygodniu Ekologicznym 
Organizatorzy !              


